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KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (KSÜ) TIP FAKÜLTESİ 
DERGİSİ 

 

YAZARLARA BĠLGĠ 

 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi bilimsel bir dergi olup tıbbın 

çeşitli alanlarında araştırma makaleleri, olgu sunumları ve derlemeleri yayınlar. Dergi 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesinin yayın organı olup ulusal ve 

uluslar arası tüm tıbbi kurum ve personele ulaşmayı hedeflemektedir. Yayınladığı 

makalelerde, konu ile ilgili en yüksek etik ve bilimsel standartlarda olması ve ticari kaygılarda 

olmaması şartını gözetmektedir. KSÜ Tıp Fakültesi Dergisi yılda 3 sayı olmak üzere 4 ayda 

bir çıkar. Derginin yazı dili Türkçe ve İngilizcedir. 

 

YAYIN KURALLARI 

Yayınlanmak için gönderilen makalelerin daha önce başka bir yerde yayınlanmamış 

veya yayınlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekir. Eğer makalede daha önce 

yayınlanmış; alıntı yazı, tablo, resim vs. mevcut ise makale yazarı, yayın hakkı sahibi 

ve yazarlarından yazılı izin almak ve bunu makalede belirtmek zorundadır. Bilimsel 

toplantılarda sunulan özetler, makalede belirtilmesi koşulu ile kabul edilir. 

Dergiye gönderilen makale biçimsel esaslara uygun ise, editör ve en az yurt içi-yurt dışı iki 

danışmanın incelemesinden geçip, gerek görüldüğü takdirde, istenen değişiklikler 

yazarlarca yapıldıktan sonra yayınlanır. 

 

BĠLĠMSEL SORUMLULUK 

Tüm yazarların gönderilen makalede akademik-bilimsel olarak doğrudan katkısı olmalıdır. 

Yazar olarak belirlenen isimler çalışmayı planlanması, yapılması, yazılması veya revize 

edilmesi aşamasında görev almalıdırlar. Bütün yazarlar makalenin son halini kabul 

etmelidirler. Makalelerin bilimsel kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır.   

 

ETĠK SORUMLULUK 

Dergi, "İnsan" öğesinin içinde bulunduğu tüm çalışmalarda Helsinki Deklerasyonu 

Prensipleri'ne uygunluk ( Web sayfası erişim adresi:      

http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/index.html ) ilkesini kabul eder. Bu tip 

çalışmaların varlığında yazarlar, makalenin “Gereç Ve Yöntemler” bölümünde bu prensiplere 

uygun olarak çalışmayı yaptıklarını, kurumlarının etik kurullarından ve çalışmaya katılmış 

insanlardan "Bilgilendirilmiş olur" (Informed Consent) aldıklarını belirtmek zorundadır.  

Çalışmada "Hayvan" öğesi kullanılmış ise yazarlar, makalenin “Gereç ve Yöntemler” 

bölümünde Guide for the Care and Use of Laboratory Animals ( Web sayfası erişim adresi: 

www.nap.edu/catalog/5140.html ) prensipleri doğrultusunda çalışmalarında hayvan haklarını 

koruduklarını ve kurumlarının etik kurullarından onay aldıklarını belirtmek zorundadır.  

Eğer makalede direkt-indirekt ticari bağlantı veya çalışma için maddi destek veren kurum 

mevcut ise yazarlar; kullanılan ticari ürün, ilaç, firma… ile ticari hiçbir ilişkisinin olmadığını 

ve varsa nasıl bir ilişkisinin olduğunu (konsültan, diğer anlaşmalar) bildirmek zorundadır.  

http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/index.html
http://www.nap.edu/catalog/5140.html
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Makalelerin etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır.  

 

EPĠDEMĠYOLOJĠK VE ĠSTATĠSTĠKSEL DEĞERLENDĠRME 

Tüm retrospektif, prospektif ve deneysel araştırma makaleleri biyoistatistiksel olarak 

değerlendirilmeli ve uygun plan, analiz ve raporlama ile belirtilmelidir.  

 

YAZIM DĠLĠ YÖNÜNDEN DEĞERLENDĠRME 

Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir. Makalelerde Türk Dil Kurumu'nun Türkçe 

sözlüğü veya www.tdk.org/dergi adresi, ayrıca Türk Tıbbi Derneklerinin kendi branşlarına ait 

terimler sözlüğü esas alınmalıdır. İngilizce makaleler ve İngilizce özetler, dergiye 

gönderilmeden önce dil uzmanı tarafından değerlendirilmelidir.  

 

MAKALE GÖNDERMEK ĠÇĠN 

KSÜ Tıp Fakültesi Dergisi makale kabul ve değerlendirme işlemlerini şimdilik e-posta ile 

yapmaktadır. Yazılarınızı tipfak@ksu.edu.tr adresine yollayabilirsiniz. Makalelerinizle ilgili 

tüm işlemleri de bu e-posta adresten takip edebilirsiniz. 

Ayrıca gönderilmiş olan makalelerdeki yazım ve dilbilgisi hataları, makalenin içeriğine 

dokunmadan, redaksiyon komitemiz tarafından düzeltilmektedir. 

 

YAYIN HAKKI 

1976 Copyright Act'e göre, yayınlanmak üzere kabul edilen yazıların her türlü yayın hakkı 

dergiyi yayınlayan kuruma aittir. Yazılardaki düşünce ve öneriler tümüyle yazarların 

sorumluluğundadır. Makale yazarlarına, yazıları karşılığında herhangi bir ücret ödenmez. 

 

YAZI ÇEġĠTLERĠ 

Dergiye yayınlanmak üzere gönderilecek yazı çeşitleri şu şekildedir: 

Orijinal AraĢtırma: Kliniklerde yapılan prospektif-retrospektif ve her türlü deneysel 

çalışmalar yayınlanabilmektedir. 

Yapısı: - Özet: Ortalama 200-250 kelimeden oluşan Türkçe ve İngilizce bölümlü özet 

olmalıdır [amaç (objective), gereç ve yöntemler (material and methods), bulgular (results) ve 

sonuç (conclusion)] 

            - Giriş 

            - Gereç ve Yöntemler 

            - Bulgular 

            - Tartışma 

            - Teşekkür 

            - Kaynaklar 

Derleme: Doğrudan veya davet edilen yazarlar tarafından hazırlanır. Tıbbi özellik gösteren 

her türlü konu için son tıp literatürünü de içine alacak şekilde hazırlanabilir. Yazarın o konu 



3 

 

ile ilgili basılmış yayınlarının olması özellikle tercih nedenidir. 

Yapısı: - Özet (Ortalama 200-250 kelime, bölümsüz, Türkçe ve İngilizce) 

             - Konu ile ilgili başlıklar 

             - Kaynaklar  

Olgu Sunumu: Nadir görülen, tanı ve tedavide farklılık gösteren makalelerdir. Yeterli 

sayıda fotoğraflarla ve şemalarla desteklenmiş olmalıdır. 

Yapısı: - Özet (ortalama 100-150 kelime; bölümsüz; Türkçe ve İngilizce) 

            - Giriş 

            - Olgu Sunumu 

            - Tartışma 

            - Kaynaklar 

YAZIM KURALLARI 

Dergiye yayınlanması için gönderilen makalelerde aşağıdaki biçimsel esaslara uyulmalıdır: 

 

 Makale, PC uyumlu bilgisayarlarda Microsoft Word programı ile yazılmalıdır. 

KISALTMALAR: Kelimenin ilk geçtiği yerde parantez içinde verilir ve tüm metin boyunca 

o kısaltma kullanılır. Başlıkta kesinlikle kısaltma kullanılmaz. Özette ise herkes tarafından 

kabul edilen kısaltmalar kullanılabilir (ör: MR, TSH..) 

ġEKĠL, RESĠM, TABLO VE GRAFĠKLER: Şekil, resim, tablo ve grafiklerin metin içinde 

geçtiği yerler ilgili cümlenin sonunda belirtilmelidir. Şekil, resim, tablo ve grafiklerin 

açıklamaları makale sonuna eklenmelidir.  

- Şekil, resim/fotoğraflar ayrı birer .jpg veya .gif dosyası olarak (pixel boyutu yaklaşık 

500x400, 8 cm eninde ve 300 çözünürlükte taranarak) gönderilmelidir. 

- Kullanılan kısaltmalar şekil, resim, tablo ve grafiklerin altındaki açıklamada belirtilmelidir. 

- Daha önce basılmış şekil, resim, tablo ve grafik kullanılmış ise yazılı izin alınmalıdır ve bu 

izin açıklama olarak şekil, resim, tablo ve grafik açıklamasında belirtilmelidir. 

- Resimler/fotoğraflar renkli, ayrıntıları görülecek derecede kontrast ve net olmalıdır.  

KAPAK SAYFASI: Makalenin başlığı (Türkçe ve İngilizce), kısa başlık (Türkçe ve 

İngilizce) tüm yazarların ad-soyadları, akademik ünvanları, kurumları, iş telefonu-GSM, e-

posta ve yazışma adresleri belirtilmelidir. Makale daha önce tebliğ olarak sunulmuş ise tebliğ 

yeri ve tarihi belirtilmelidir. ÖZETLER: YAZI ÇEŞİTLERİ bölümünde belirtilen şekilde 

hazırlanarak, makale metni içerisine yerleştirilmelidir. 

ANAHTAR KELĠMELER: En az 2 adet, Türkçe ve İngilizce yazılmalıdır. İngilizce anahtar 

kelimeler "Medical Subject Headings (MESH)"e uygun olarak verilmelidir (Bkz: 

www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html). Türkçe anahtar kelimeler MESH terimlerinin aynen 

çevirisi olmalıdır. 

TEġEKKÜR: Eğer çıkar çatışması, finansal destek, bağış ve diğer bütün editöryal 

(istatistiksel analiz, İngilizce/Türkçe değerlendirme) ve/veya teknik yardım varsa, 

metnin sonunda sunulmalıdır. 

KAYNAKLAR: Kaynaklar makalede geliş sırasına göre yazılmalı ve metinde 

cümle sonunda noktalama işaretlerinden hemen önce paragraf içerisinde belirtilmelidir. 

Makalede bulunan yazar sayısı 6 veya daha az ise tüm yazarlar belirtilmeli, 7 veya daha fazla 

ise ilk 6 isim yazılıp "et al" eklenmelidir. Türkçe kaynaklarda "ve ark." eklenmelidir. Kaynak 

yazımı için kullanılan format Index Medicus'ta belirtilen şekilde olmalıdır (Bkz: 

www.icmje.org). KiĢisel deneyimler ve basılmamıĢ yayınlar kaynak olarak gösterilemez. 
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Kaynakların yazımı için örnekler (Noktalama iĢaretlerine lütfen dikkat ediniz):  

Makale için; Yazar(lar)ın soyad(lar)ı ve isim(ler)inin başharf(ler)i, makale ismi, dergi ismi, 

yıl, cilt, sayfa no'su belirtilmelidir.  

Örnek: Karanfil R, Keten A, Akçan R, Keten HS. Kahramanmaraş ilinde yapılan ölü 

muayene ve otopsi olgularının analizi. KSÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2010;7:110-2. 

Kitap için; Yazar(lar)ın soyad(lar)ı ve isim(ler)inin başharf(ler)i, bölüm başlığı, 

editörün( lerin) ismi, kitap ismi, kaçıncı baskı olduğu, şehir, yayınevi, yıl ve sayfalar 

belirtilmelidir.  

Örnek: 

Yabancı dilde yayımlanan kitaplar için; 
Underwood LE, Van Wyk JJ. Normal and aberrant growth. In: Wilson JD, Foster DW, 

eds. Wiliams' Textbook of Endocrinology. 1st ed. Philadelphia: WB Saunders; 1992. 

p.1079-138. 

Türkçe kitaplar için; 
Tür A. Emergency airway management and endotracheal intubation. Şahinoğlu AH, 

editör. Yoğun Bakım Sorunları ve Tedavileri. 2. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 

2003. p.9-16. 

Yazar ve editörün aynı olduğu kitaplar için; Yazar(lar)ın/editörün soyad(lar)ı ve 

isim(ler)inin başharf(ler)i, bölüm başlığı, kitap ismi, kaçıncı baskı olduğu, şehir, yayınevi, yıl 

ve sayfalar belirtilmelidir.  

 Örnek: 

Yabancı dilde yayımlanan kitaplar için; 
Solcia E, Capella C, Kloppel G. Tumors of the exocrine pancreas. Tumors of the 

Pancreas. 2 nd ed. Washington: Armed Forces Institute of Pathology; 1997. p.145-210. 

Türkçe kitaplar için; 
Eken A. [Cosmeceutical ingredients: drugs to cosmetics products]. Kozmesötik Etken 

Maddeler. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2006. p.1-7. 

Sadece on-line yayınlar için; 
 DOI tek kabul edilebilir on-line referanstır. 

ĠletiĢim: 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Editörlüğü, 

Avşar Yerleşkesi,     KAHRAMANMARAŞ 

e posta: tipfak@ksu.edu.tr 

Tel:       0 344 280 34 08 
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INSTRUCTIONS FOR AUTHORS 

The Medical Journal of Kahramanmaraş Sütçü İmam University is a scientific journal and 

publishes research articles, original case reports and reviews in different field of medicine. 

The journal as an official journal of Kahramanmaraş Sütçü İmam University Faculty of 

Medicine, aims to reach all national and international medical institutions and personnel. The 

Journal commits to rigorous peer review, and stipulates freedom from commercial influence 

and promotion of the highest ethical and scientific standards in published articles. The 

Medical Journal of Kahramanmaraş Sütçü İmam University is published 3 times a year. 

 

PUBLICATION GUIDELINES 

Articles are accepted for publication on the condition that they are original, are not under 

consideration by another journal, or have not been previously published. Direct quotations, 

tables, or illustrations that have appeared in copyrighted material must be accompanied by 

written permission for their use from the copyright owner and authors. 

All articles are subject to review by the editors and referees. Acceptance is based on 

significance, and originality of the material submitted. If the article is accepted for 

publication, it may be subject to editorial revisions to aid clarity and understanding without 

changing the data presented. 

 

SCIENTIFIC RESPONSIBILITY 

All authors should have contributed to the article directly either academically or scientifically. 

All persons designated as authors should contribute planning, performing, writing or reviewed 

of manuscript. All authors should approve the final version. It is the authors’ responsibility to 

prepare a manuscript that meets scientific criterias.  

 

ETHICAL RESPONSIBILITY 

The Journal adheres to the principles set forth in the Helsinki Declaration 

(http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/ index.html) and holds that all reported 

research involving “Human beings” conducted in accordance with such principles. Reports 

describing data obtained from research conducted in humanparticipants must contain a 

statement in the MATERIAL AND METHODS section indicating approval by the 

institutional ethical review board and affirmation that INFORMED CONSENT was obtained 

from each participant.  

All papers reporting experiments using animals must include a statement in the MATERIAL 

AND METHODS section giving assurance that all animals have received humane care in 

compliance with the Guide for the Care and Use of Laboratory Animals 

(www.nap.edu/catalog/5140.html) and indicating approval by the institutional ethical review 

board.  

If the proposed publication concerns any commercial product, the author must include in the 

cover letter a statement indicating that the author(s) has (have) no financial or other interest in 

the product or explaining the nature of any relation (including consultancies) between the 

author(s) and the manufacturer or distributor of the product. 

It is the authors’ responsibility to prepare a manuscript that meets ethical criteria.  
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STATISTICAL EVALUATION 
All retrospective, prospective and experimental research articles must be evaluated in terms of 

biostatics and it must be stated together with appropriate plan, analysis and report. p values 

must be given clearly in the manuscripts. 

 

LANGUAGE 
The official languages of the Journals are Turkish and English. 

Manuscripts and abstracts in English must be checked for language by an expert. It is the 

authors’ responsibility to prepare a manuscript that meets spelling and grammar rules.  

 

FOR SUBMITTING AN ARTICLE 

Medical Journal of Kahramanmaraş Sütçü İmam University are now considered manuscript 

submission through e-mail. You send tipfak@ksu.edu.tr your article and view the process 

same address.  

 

COPYRIGHT STATEMENT 
In accordance with the Copyright Act of 1976, the publisher owns the copyright of all 

published articles. Statements and opinions expressed in the published material herein are 

those of the author(s). Manuscript writers are not paid by any means for their manuscripts. 
 

CATEGORIES OF ARTICLES 
The Journal publishes the following types of articles:  

Original Research Articles: Original prospective or retrospective studies of basic or clinical 

investigations in areas relevant to medicine. 

Content: - Abstract (200-250 words; the structured abstract contain the following sections:  

       objective, material and methods, results, conclusion; English and Turkish) 

     - Introduction 

                - Material and Methods 

                - Results 

                - Discussion 

                - Acknowledgements 

                - References 

Review Articles: The authors may be invited to write or may submit a review article. 

Reviews including the latest medical literature may be prepared on all medical topics. Authors 

who have published materials on the topic are preferred. 

Content: - Abstract (200-250 words; without structural divisions; English and Turkish) 

               - Titles on related topics 

               - References 

Case Reports: A unique unreported manifestation or treatment of a known disease process, 

or unique unreported complications of treatment regimens. They should include an adequate 

number of photos and figures. 

Content: - Abstract (average 100-150 words; without structural divisions; English and    

      Turkish) 

              - Introduction 



7 

 

              - Case report 

              - Discussion 

              - References 

MANUSCRIPT PREPARATION 

Authors are encouraged to follow the following principles before submitting their material. 

- The article should be written in computers with Microsoft Word. 

Abbrevations:  

Abbreviations that are used should be defined in parenthesis where the full word is first 

mentioned. Abbreviation must not be used in title. Abbreviation accepted by everyone are 

used in abstract (MR, TSH...) 

Figures, Pictures, Tables and Graphics: 

-All figures, pictures, tables and graphics should be cited at the end of the relevant sentence. 

Explanations about figures, pictures, tables and graphics must be placed at the end of the 

article. 

-Figures, pictures/photographs must be added to the system as separate .jpg or .gif files 

(approximately 500x400 pixels, 8 cm in width and scanned at 300 resolution). 

- All abbreviations used, must be listed in explanation which will be placed at the bottom of 

each figure, picture, table and graphic. 

- For figures, pictures, tables and graphics to be reproduced relevant permissions need to be 

provided. This permission must be mentioned in the explanation. 

- Pictures/photographs must be in color, clear and with appropriate contrast 

Title Page: A concise, informative title and short title (English and Turkish), should be 

provided. All authors should be listed with academic degrees, affiliations, addresses, office 

and mobile telephone and fax numbers, and e-mail and postal addresses. If the study was 

presented in a congress, the author(s) should identify the date/place of the congress of the 

study presented. 

Abstract: The abstracts should be prepared in accordance with the instructions in the 

“Categories of Articles” and placed in the article file. 

Keywords: 
- They should be minimally two, and should be written English. 

- The words should be separated by semicolon (;), from each other. 

- Key words should be appropriate to “Medical Subject Headings (MESH)” 

  (Look: www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html). 

Acknowledgements: Conflict of interest, financial support, grants, and all other editorial 

(statistical analysis, language editing) and/or technical asistance if present, must be presented 

at the end of the text. 

References: References in the text should be numbered as superscript numbers and listed 

serially according to the order of mentioning on a separate page, double-spaced, at the end of 

the paper in numerical order. All authors should be listed if six or fewer, otherwise list the 

first six and add the et al. Journal abbreviations should conform to the style used in the 

Cumulated Index Medicus (please look at: www.icmje.org). Declarations, personal 

experiments, unpublished papers, thesis cannot be given as reference. 

 

Examples for writing references (please give attention to punctuation): 
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Format for journal articles; initials of author’s names and surnames, titles of article, journal 

name, date, volume, number, and inclusive pages, must be indicated.  

Example; 

Karanfil R, Keten A, Akçan R, Keten HS. Kahramanmaraş ilinde yapılan ölü muayene ve 

otopsi olgularının analizi. KSÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2010;7:110-2. 

Format for books; initials of author’s names and surnames, chapter title, editor’s name, book 

title, edition, city, publisher, date and pages.  

Example; 

Underwood LE, Van Wyk JJ. Normal and aberrant growth. In: Wilson JD, Foster DW,eds. 

Wiliams’ Textbook of Endocrinology. 1st ed. Philadelphia: WB Saunders; 1992. p.1079-138. 

Format for books of which the editor and author are the same person; initials of 

author(s)’ editor(s)’ names and surnames chapter title, book title, edition, city, publisher, date 

and pages.  

Example; 

Solcia E, Capella C, Kloppel G. Tumors of the exocrine pancreas. Tumors of the Pancreas. 

2nd ed. Washington: Armed Forces Institute of Pathology; 1997. p.145-210. 

Format for on-line-only publications; DOI is the only acceptable on-line reference. 

 

Communication: 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Editörlüğü, 

Avşar Yerleşkesi,     KAHRAMANMARAŞ 

e posta: tipfak@ksu.edu.tr 

Tel:       0 344 280 34 08 

 


